
Informace pro akcionáře týkající se bodu 10 pořadu jednání valné hromady 
 

Podmínky smlouvy o úvěru mezi Philip Morris ČR a.s. jako věřitelem a Philip Morris International Inc. 
jako dlužníkem (účinné od 1. srpna 2013 do 1. srpna 2018) (dále jen "Smlouva") budou po uzavření 
dodatku, kterým se má prodloužit účinnost Smlouvy do 1. srpna 2023, identické jako doposud s tím, že 
dle dodatku nejpozdějším datem čerpání bude 1. květen 2023 a konečným datem splatnosti bude 1. 
srpen 2023, a jsou následující:  
 
(i) Smluvní strany:  

věřitel: Philip Morris ČR a.s., se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, IČ: 148 

03 534, zapsaná v obchodním rejstříku v Praze, pod spisovou značkou B 627; 

dlužník:   Philip Morris International Inc., se sídlem 120 Park Avenue, New York, NY 
10017, Spojené státy americké, identifikační číslo daňového poplatníka: 13-
3435103, identifikační číslo společnosti: 0670281-5; 

 
(ii) Celková výše úvěru v jednotlivém kalendářním roce: až do výše vlastního kapitálu 

vyplývajícího z poslední řádné konsolidované účetní závěrky věřitele; 

 

(iii) Účel využití úvěru: dlužník bude oprávněn využít úvěr k obecným korporátním účelům 

dlužníka;  

  

(iv) Struktura úvěru: dlužník bude oprávněn čerpat úvěr na základě jedné nebo více žádostí o 

čerpání specifikujících požadovanou výši čerpání a navrhované datum čerpání; nejpozdějším 

datem čerpání úvěru bude 1. květen 2023;  

 

(v) Splatnost jednotlivých čerpání úvěru: jednotlivá čerpání úvěru včetně alikvotního úroku 

budou splatná vždy do tří (3) měsíců od data příslušného čerpání úvěru, konečným datem 

splatnosti bude 1. srpen 2023; 

 

(vi) Předčasná splatnost úvěru: kdykoli po dobu trvání úvěru může věřitel rozhodnout o okamžité 

splatnosti úvěru nebo jeho části, a to písemným oznámením dlužníkovi; 

 

(vii) Mimořádné splátky: mimořádné splátky úvěru jsou přípustné kdykoli;  

 

(viii) Úroky a úroková sazba: v obvyklé výši, která bude určena následovně: 

 

Příslušný zveřejněný PRIBOR (tj. Prague InterBank Offered Rate) účinný ke dni poskytnutí 

úvěru na základě žádosti o čerpání úvěru dle smlouvy o úvěru minus marže, např. 1W PRIBOR 

minus marže (ACTUAL/360) pro 1-týdenní úvěr nebo 1M PRIBOR ke dni poskytnutí úvěru 

minus marže (ACTUAL/360) pro 1-měsíční úvěr, přičemž tyto úroky nebudou nižší než úroky 

pro vklady (depozit) ve výši rovnající se výši úvěru a pro období odpovídající období poskytnutí 

úvěru dle smlouvy o úvěru poskytované bankami s obdobným kreditním ratingem jako je 

kreditní rating dlužníka, v každém případě ne nižší než 0 %; úroky budou splatné společně 

s jistinou; 

 

(ix) Měna: Kč (koruna česká); 

 

(x) Termín uzavření dodatku ke Smlouvě: nejpozději do 31. července 2018. 

 


